
SCHEMA 

Foii de observaţie a bolnavului cu patologie chirurgicală pentru studenţii anului V 

Medicină Generală la Catedra 2 Chirurgie 
 

Compartimentul 1.  
Datele de ancheta a foii de observaţie în care necesar de a reflectă diagnozele instituţiei curative, diagnoza 

la internare, diagnoza clinică. În caz de divergenţe de diagnoza, studentul în procesul analizei clinice e 

obligat sa de analiza divergenţei în raport de tablou clinic tipic, folosirea incompletă ori supraaprecierea 

investigaţiilor de laborator, instrumentale etc. 

Compartimentul 2.  
Plângerile bolnavului la momentul curaţiei. 

Compartimentul 3.  

Anamneza bolii. Acest compartiment include toată perioada bolii până la internare şi perioada aflării 

bolnavului în instituţia curativă. 

Compartimentul 4. 
Anamneza vieţii (dezvoltarea generală, maladiile suferite în aspect cronologic, intervenţii chirurgicale, 

traume, la femei  amănunţit anamneza obstetricianginecologică). 

Compartimentul 5. 
Anamneza la familie şi deprinderi nocive. 

Compartimentul 6. 
Anamneza de asigurare. 

Compartimentul 7. 
Investigaţia clinică a bolnavului după sistemul de organe (pielea, sistemul limfatic, locomotor, nervos, 

respirator, cardiovascular, digestiv, exterior) 

Compartimentul 8. 
Descrierea schimbărilor locale ale bolii (de reflectat caracteristica amănunţită a regiunii unde e amplasat  

procesul patologic. Daca bolnavul e operat de reflectat caracteristica plăgii, particularităţile procesului, 

etc.). 

Compartimentul 9. 
În foia de observaţie se transcriu datele de laborator, examenele radiologic, instrumental, datele obţinute 

în cabinetul diagnosticului funcţional. 

Compartimentul 10. 
Pe baza datelor susnumite studentul de sinestătător expune argumentarea diagnozei. În caz de diagnoza  

neprecizată studentul planifică explorarea de mai departe a pacientului cu ţel de stabilire a diagnozei 

clinice. 

Compartimentul 11. 
În caz de indicaţii la intervenţie chirurgicală se scrie concluzie preoperatorie, intervenţia chirurgicală 

presupusa, forma analgeziei (în caz dacă pacientul nu este operat la începutul curaţiei). Daca pacientul 

este operat în timpul curaţiei ori va fi operat după terminarea curaţiei e necesar de reflectat concluzia 

preoperatorie. În foaie de observaţie studentul transcrie tehnica operaţiei.  

Compartimentul 12. 
Indicaţiile şi dinamica tratamentului se scriu zilnic. 

Compartimentul 13. 
Epicriza. La finalul epicrizei sunt oglindite recomandaţiile curative şi de muncă (necesitatea controlului în 

dinamică a medicului de sector, tratamentul la bai, dispanserizare, trecerea la alt lucru, necesitatea 

tratamentului de prelungire în condiţii de staţionar). 

Postscriptum: studentul e obligat sa prezinte foaia de observaţie a bolnavului lectorului cu 2 

zile până la terminarea ciclului. Studenţii, ce nu au prezentat la timp foaia  de observaţie nu sunt atestaţi la 

cilul de chirurgie. 

 

 Actuală foaie de observaţie a fost discutată la şedinţa catedrei 2 Chirurgie clinică. 
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